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CONSELL DE BARRI DE VALLVIDRERA, TIBIDABO I LES PLANES 
RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

 
Data: 11 NOVEMBRE 2021 Hora: 19:00 
 
Lloc: Sala de Plens del Districte de Sarrià-Sant Gervasi  
 
Retransmissió en streaming: https://youtu.be/eEozG6tx1_0 
 
 
Persones assistents 

 
Presidència: Sr. Blas Navalón (el regidor del districte,  el Sr Albert Batlle s’excusa per 
problemes d’agenda) 
  
Vice-persidència: Sr Joan Baucells   
 
Altres representants polítics: 5 
 
Tècnics o tècniques  municipals:  6 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Informacions vàries: el projecte de reforç escolar del barri, el nou esplai de Les Planes i el 
programa de les activitats nadalenques del barri. 
2. Obertura de l´equipament  Mercat Cultural de Vallvidrera i del CAP de Vallvidrera. Estat del 
projecte de gestió cívica. 
3.  Inversions 
4. Actuacions amb la problemàtica dels senglars. 
5. El bus a demanda 
6. Torn obert de paraules 
 
 
Resum del dia 

 
1. Informacions vàries: el projecte de reforç escolar del barri, el nou esplai de Les Planes i el 
programa de les activitats nadalenques del barri. 
 
La Sra. Àngels Prim (educadora social del centre serveis socials de Sarrià - Vallvidrera) explica el 
servei de reforç escolar i la creació d’un esplai al barri. 
El Sr Ramon Bernal (tècnic de barri) informa de les activitats nadalenques organitzades 
per les diferents associacions de veïns/es. 

https://youtu.be/eEozG6tx1_0


 
 
 
 
 
 
 
 

2. Obertura de l´equipament  Mercat Cultural de Vallvidrera i del CAP de Vallvidrera.              
Estat del projecte de gestió cívica. 
 
El Sr. Navalón explica que el motiu del retard en l’entrega de l’equipament per part de 
BIMSA al Districte ha estat per un problema en les sonometries (Ordenança del Medi 
Ambient) que sortien dos decibels per sobre del permès, i això afectava a la recepció de 
l’obra. Un cop superat aquest tràmit administratiu, informa que el 12 de novembre es 
farà l’entrega i que es té previst poder obrir l’equipament el 22 de novembre pels 
assajos de Pastoretes. També explica que s’organitzarà  un acte d’inauguració oficial a 
principis de desembre. A partir d’aquest moment està previst que l’equipament serà 
gestionat l’entitat gestora del centre cívic mentre es fan les obres d’acondicionament 
del mateix.  
La previsió és que s’iniciïn les obres de rehabilitació del centre cívic Vallvidrera el mes de 
febrer i finalitzin el mes d’abril. De manera que al mes de maig ja es pugui començar 
amb la gestió cívica del nou equipament. Exposa que no és possible mantenir obert el 
centre cívic, ni el servei de bar, ni oferir cap solució legal alternativa als gestors del bar 
per temes administratius.  
 
També s’informa que la Generalitat té previst obrir el CAP Vallvidrera a principis de 
gener de 2022. 
 
El Sr. Joan Pujol en representació de l’Associació Mercat Cultural de Vallvidrera llegeix 
una carta de queixa per part d’aquesta entitat per la tardança en l’execució de les obres, 
els dèficits en l’inventari i la falta d’informació en les darreres setmanes. El Sr. Navalón 
afirma que contestarà la carta per escrit. 
 
La Sra. Clara Raich en representació de Les Pastoretes informa que si aquesta entitat 
no pot entrar a començar a preparar l’espai escènic i a assajar el divendres, dia 19 de 
novembre, aquest any no es podran fer Les Pastoretes. El Sr. Navalón afirma que farà 
les gestions per procurar que puguin entrar a l’equipament el divendres 19. 
 
3.  El bus a demanda 
 
La Sra. Gloria Font (Direcció de Serveis de Mobilitat) exposa el projecte de substitució 
del bus de barri 118 i 128 per un bus a demanda (transport a demanda). El sistema 
funciona que l’usuari sol·licita el servei de bus a demanda quan ho necessita i així 
s’optimitzen els itineraris. La previsió és fer la prova a finals del primer trimestre del 
2022. 
 
Participen diferents veïns/es mostrant majoritàriament el seu rebuig a la iniciativa. El Sr. 
Navalón afirma que no hi ha cap decisió presa per a la seva implantació i reafirma el seu 
compromís a no tirar el projecte endavant sense el consens dels veïns/es. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4. Inversions 
 
El Sr. Navalón exposa que des de l’Oficina Collserola ha hagut una despesa a finals d’octubre del 
2021 de 624.411,76 euros en concepte de neteja i desbrossades, camins i rieres, manteniment 
d’espai públic, i altres.  I la previsió de despesa pel que queda del 2021 és de casi 208.000 
euros. Segons el Sr. Navalón el pressupost de l’OC s’ha duplicat del 2019 al 2021. 
  
5. Actuacions amb la problemàtica dels senglars. 
 
El Sr. Navalón exposa les problemàtiques per l’entrada de porcs senglars a la trama urbana i 
periurbana: poden provocar accidents, fer malbé mobiliari urbà, transmetre malalties a animals 
de companyia i poden produir danys al verd. Des del 2019 ha hagut 45 comunicacions 
ciutadanes per incidències de senglars al nostre districte, 17 al 2021.  
En el període 2014 – 2021 s’han abatut o capturat a la Serra de Collserola una mitjana de 584 
senglars per any. 
Les accions per a reduir que els senglars vagin a les zones urbanes són la reducció de les 
possibles fonts d’alimentació a través de l’encriptació dels punts d’alimentació per a gats, 
bloqueig i arranjament de contenidors i papereres, campanyes de comunicació i conscienciació 
ciutadana, i intervencions a zones verdes. Les accions quan els senglars entren a zones urbanes 
és la captura programada o reactiva. 
Al barri s’han instal·lat 26 papares noves amb barret i ancoratges als contenidors. 
 
6. Torn obert de paraules 
 
 
Preguntes  i torn obert de paraules  
 
Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents demandes 
i/o suggeriments, que es remetran als departaments municipals corresponents: 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Obres i manteniment espai públic 

El SR. Jordi Belsa de l’AAVV Rectoret 
denuncia que tota la inversió s’ha fet a 
Vallvidrera i gairebé res a Les Planes, i 
expressa que estan molt descontents de com 
s’han fet aquestes inversions. 
 

El Sr Navalón, conseller tècnic, respon que 
miraran de reequilibrar inversions en les 
properes inversions. 
 

El Sr Lorente de l‘AAVV Rectoret  pregunta 
quan es farà l’arranjament del carrer Major 
del Rectoret  i quan s’obrirà el CAP 
Vallvidrera. 
 

El Sr Navalón  respon que al mes de gener del 
2022 començaran les obres per arreglar el 
carrer Major del Rectoret. I que el CAP, que 
és competència del CATSALUT, té previst que 
es reobri a partir del gener del 2022. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Danielle Mulhe pregunta quan pintaran pas 
de vianants a la carretera de l’Església? 
 

El Sr Navalón explica que intentaran que 
s’inclogui en la partida reservada per l’Oficina 
de Collserola. 
 

La Sra. Nuria Prats sol·licita que es revisi i 
repari les voreres de la Plaça Pep Ventura. 
 

El Sr Navalón li respon que des de l’Oficina de 
Collserola s’estudiarà la seva petició. 
 

La Sra. Clara Raich, de l’Associació Mont 
d’Orsà de Veïns de Vallvidrera demana que 
es repari carrer Elisa Moragas, especialment 
la rampa de l’EBM La Puput amb tractaments 
anti-lliscants. 
 

El Sr Navalon li respon que des de l’Oficina de 
Collserola s’estudiarà la seva petició. 
 
 

La Sra. Carme Estellés, veïna de Vallvidrera 
demana que s’instal·lin escales mecàniques 
de plaça Vallvidrera a la plaça Pep Ventura. 
 

El Sr Navalon li respon que des de l’Oficina de 
Collserola s’estudiarà la seva petició, però 
que ho veu molt difícil. 
 
 

Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats 

  

Neteja 

  

Convivència/Civisme 

Danielle Mulhe demana campanya de civisme 
per a la recollida de femtes dels gossos. 

El Sr Navalón li respon que estudiaran la seva 
petició. 

Prevenció i Seguretat 

La Sra. Anna Bertran expressa que viu 
atemorida amb els senglars. Demana dates 
de instal·lacions de papereres i demana 
campanya de comunicació. 
 

El Sr Navalón li respon que les papereres 
s’instal·laran en les properes setmanes. I que 
es fan campanyes de conscienciació i se’n 
faran més. 

La Sra. Nuria Ribas de l’AAVV i Cultural El 
Sanatori demana millorar campanya de 
conscienciació i comunicació. 

El Sr Navalón li comunica que és una tasca 
que està en marxa. 

La Sra. Laura Pey de l’AA VV Mont d’Orsà de 
Vallvidrera pregunta si les captures són per 
esterilització, desplaçament o sacrifici? 
Ancoratges renovats? On  i quan? 
 

El Sr Navalón li informa que les captures són 
per sacrificar. Les papereres es renovaran 
totes i allà on no hi hagi, sí es considera que 
són necessàries, s’instal·laran. 
 

El Sr. Jesús Escardó de l’AAVV i Cultural El 
Sanatori presunta si per a les intervencions 
amb els porcs senglars es treballa en 
col·laboració amb la Diputació i Consorci Parc 
Collserola. 

El Sr Navalón li informa que sí que es treballa 
amb aquestes institucions. 



 
 
 
 
 
 
 
 

La Sra. Núria Prats denuncia que hi ha 
robatoris al barri. 

Mobilitat 

La Sra. Nuria Ribas de l’AAVV i Cultural El 
Sanatori comunica que està a favor de fer 
prova del bus a demanda, denuncia que les 
escales al Rectoret malmeses a Madame 
Buterfly, etc . 
 

El Sr Navalón diu que  li convocarà i li 
informarà, com a la resta d’entitats veïnals 
del barri per tractar el tema del bus a 
demanda. 

El Sr. Jose Luis Lorente, de l’AAVV Rectoret 
informa que està  en contra del bus a 
demanda. 

El Sr. Navalón li diu que pren nota. 

Danielle Mulhe demana canviar l’itinerari per 
poder atendre els alumnes de l’Escola Xiprers 
i instal·lar una parada de bus a prop de 
l’Escola Vil.la Joanna. 

El Sr. Navalón li diu que pren nota. 

El Sr. Jordi De Miquel, de l’AAVV Pins de 
Vallvidrera, expressa que està en contra del 
bus a demanda. 

El Sr. Navalón li diu que pren nota. 

La Sra. Núria de la Residència Mas Sauró 
també expressa que estan en contra del bus 
a demanda. 

El Sr. Navalón li diu que pren nota. 

Temes generals 

El Sr. Jaume Teixidor, de l’AAVV explica com 
es troba el projecte del Banc del Temps, 
Projecte escolar dels logos... 
 

El Sr. Navalón agraeix el seu treball. 
 

El Sr. Joan Neus (veí Rectoret) denuncia 
contaminació acústica als tunels de 
Vallvidrera. Demana comprovació acústica 
segons l’ordenança medi ambient. 
 

El Sr Navalón respon que s’estudiarà aquesta 
denuncia. 
 
 

El Sr. Jose Luis Lorente, de l’AAVV Rectoret 
informa agraeix el soterrament de la línia 
telefònica del carrer Bohemis (pacte de que 
quan s’arregla un carrer es soterren línies). I 
demanar que es compri l’edifici catalogat d’El 
Sanatori. 
 

El Sr. Navalón agraeix les seves paraules i que 
estudiaran la petició de l’edifici. 
 
 

 


